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Van 6 tot 10 april, te Buizingen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Inleiding 
Voel je het terug kriebelen in je 
buik? Heb je gemerkt dat de 
bloemetjes ontluiken, dat er 
groene blaadjes aan de bomen 
hangen en dat de vogeltjes 
teruggekeerd zijn uit het warme 
zuiden? Ja hoor, dit alles kan 
maar een ding betekenen: de 
lente maakt zijn intrede. Binnen 
enkele weken is het weer zover, 
dan gaan we opnieuw voor vijf 
dagen op paaskamp. 

Het Paaskamp is dé grote 
voorbereiding op de bekroning 
van ons werkjaar, nl. het Groot 
Kamp in augustus. Op basis van 
een aantal plezierige en 
praktische instructies willen we 
jullie kennis over het 
openluchtleven toetsen en 
bijwerken. De 
openluchttechnieken zijn voor 
ons immers van levensbelang op 
groot kamp: we kamperen in 
tenten, koken op een houtvuur, 
sjorren onze tafels en banken. 
Voor wie al deze technieken 
niet beheerst, wordt het groot 
kamp maar een saaie 
bedoening. Als we het groot 
kamp succesvol en aangenaam 
willen doorbrengen, dan dient 
dit grondig voorbereid te 
worden.   

 
Naast de instructies is er ook 
aandacht voor orde, netheid en 
stijl en tevens ook voor onze 
houding. Dragen we ons uniform 
correct? Respecteren we alles 
wat we gebruiken, zowel ons 
eigen materiaal als dat van 
anderen en van de KSA?  
Ook aan milieubehoud kunnen 
wij KSA’ers een stukje 
meehelpen: laat bomen, struiken, 
planten en bloemen staan, gooi 
nooit zomaar afval weg op straat 
of in het bos, hak zeker nooit in 
levende bomen… Kortom, 
respecteer de natuur! 

Natuurlijk kan de boog niet altijd 
gespannen staan, sport en spel 
komen ook ruimschoots aan bod. 
Een partijtje voetbal of volleybal 
om onze conditie op peil te 
houden, een stevige tocht en een 
gezellige avond met je 
vrienden... Dit alles zal dit jaar 
niet ontbreken!  

 

 



Het Uniform 
 

Op Paaskamp besteden we veel aandacht aan het correct dragen 
van het uniform. We staan er dus ook op dat iedereen in piekfijn 
uniform zal deelnemen. Voor wie niet zeker is hoe het “piekfijn 
uniform” van een echte KSA’er eruitziet staat het hier nog eens 
opgesomd.  
  
-Dasring  
-Fluitkoord  
-Donkerblauw KSA-hemd  
-Oranje das  
-Koppelriem  
-zwarte short   
-Zwarte bottines 
  
Optioneel maar heel handig! 

-KSA-trui   
-KSA T-Shirt  
  
Als iedereen voor deze attributen 
zorgt, kunnen we er samen een 
stijlvol kamp van maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat neem je mee? 
 

Tijdens de eerste maaltijd eet je je eigen lunchpakket, 
vergeet dit dus zeker niet! 

Kledij 
- Volledig en piekfijn uniform! 
- Ondergoed  
- Warme trui(en)  
- Degelijke regenkledij  
- Sportieve kledij 
- KSA-T-Shirt  
- Zwemgerief 
- Actiekledij 
- Extra setje kledij 

 

Eetgerief 
- Gamel 
- Bestek  
- Beker 
- Keukenhanddoek 

- Aardappelmesje (Verplicht!) 
 

Slaapgerief 
- Slaapzak  
- Matrasovertrek  
- Pyjama  
- Hoofdkussen 

Wasgerief 
- Badhanddoek  
- Kleine handdoek  
- Zeep  
- Washandje  
- Tandpasta  
- Tandenborstel  
- Bekertje en kam 

Allerlei 
- Paspoort  
- Zaklamp  
- Veldfles/drinkbus  
- Balpen  
- Naaigerief  
- Zakmes  
- Linnen zak 
- Instrument (optioneel)  
- Knuffeldier (optioneel)  

  

Alcohol, sigaretten, drugs, elektronica, smartphone, te veel snoep, ... 
zijn VERBODEN! 

  



Praktische informatie 
 

Wanneer? 

Het Paaskamp gaat van start op woensdag 6 april en loopt tot 
zondag 10 april.  Op woensdag 6 april verzamelen we om 8.30u op de 

parking aan ons lokaal in Onkerzele. We zouden dit jaar met de fiets op 
kamp gaan dus vragen we om jullie fiets, fluohesje, fietshelm en 
fietslichtjes mee te brengen. Per ban zullen jullie nog eens opgesplitst 
worden in kleinere groepen afhankelijk van het tempo zodat we veilig naar 
het heem kunnen fietsen. Gelieve op tijd te komen zodat we om 9.00 u 
STIPT zouden kunnen vertrekken. De terugkeer wordt voorzien op zondag 

10 april rond 17u30.Houd zeker onze facebookpagina in de gaten voor 
mogelijke vertraging. 

Waar? 

We verblijven in kampeerheem “Zennedal”. 

Alsembergsesteenweg 130 
1501 Buizingen 
 
In uiterste nood kan je steeds enkele leden van de leiding bereiken. 
 

Matthieu: 0494 06 49 41  
Kyana: 0471 89 46 67 
Linde: 0471 36 95 70 
 

Kampprijs en inschrijven 

De kampprijs bedraagt € 85 p.p. Hierin zijn vervoer, overnachting en 
maaltijden inbegrepen. Overschrijven kunnen jullie via volgende 
rekeningnummer BE81 1030 2435 2324 met als vermelding de 
naam van uw kind. Vergeet zeker ook geen mail te sturen naar 
kyana@ksageraaardsbergen.be om je deelname te bevestigen. 
Graag inschrijven voor woensdag 23 maart.  

 
 

mailto:kyana@ksageraaardsbergen.be


Enkele afspraken 
 

Karweien 
De keukenploeg gaat mee om te 
koken en niet om dienstmeid te 
spelen, daarom zorgen wij zelf 
voor de orde in refter, slaapzalen 
en toiletten. Soms kan het ook 
zijn dat je een handje moet 
helpen in de keuken. 

Nachtstilte 
S’ avonds kruipen we in ons bed 
om te slapen, niet om de hele 
nacht te babbelen of rond te 
lopen. Denk aan je eigen 
nachtrust en ook aan die van je 
kamergenoten. 

Ochtendstond heeft goud in de 
mond... 
Iedereen blijft in zijn/haar bed 
liggen tot de leiding jullie komt 
wekken. We starten meteen met 
een stukje ochtendturnen waarna 
we het ‘normale’ kampleven 
verderzetten. 

 
 
 
Snoepen 
We hebben niets tegen een 
snoepje af en toe, maar we 
vinden het wel jammer als je bij 
wijze van spreken meer snoep 
dan kleren bij hebt. Overmatige 
hoeveelheden snoep worden 
toch door de leiding in beslag 
genomen, dus probeer wat 
soberder te snoepen als jij zo’n 
heuse snoeper bent! 

De beloning! 
Op het einde van het paaskamp 
krijgt iedereen die geslaagd is in 
alle instructies en zich voldoende 
inzet een bewijs van zijn/haar 
kennis; het befaamde rode lintje. 
De jongens en meisjes die niet 
aanwezig waren op Christus 
Koning krijgen hier ook hun 
fluitkoord.

 

 
 



Besluit 
Laat je niet afschrikken door al deze afspraken en regels, ze zijn er 
om van het kamp een sfeervolle en toffe vijfdaagse te maken. Het 
is beter om op voorhand goede afspraken te maken, dan om 
achteraf de gevolgen te moeten dragen. We maken er samen een 
superkamp van! 
   
We verwachten dan ook dat alle knapen, jonghernieuwers, 
aspiranten en hernieuwers aanwezig zijn op dit Paaskamp. 

Groetjes, 
De leiding 
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